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Uitgangspuntennotitie voor een nieuw welstandsbeleid 

 

Midden-Groningen is op zoek naar evenwicht tussen regelen, voorschrijven, faciliteren en 

loslaten. 

Deze uitgangspuntennotitie voor een nieuw welstandsbeleid is een tussenstap. 

 

Welstand is één van de gemeentelijke instrumenten waarmee we kunnen sturen op 

ruimtelijke kwaliteit. Wij kunnen ermee bepalen, waar we wel en waar we niet vooraf een 

bouwplan op redelijke eisen van welstand willen toetsten, dat we achteraf handhavend willen 

optreden als een gebouw verpauperd is en dat er plekken zijn waar we maatwerk willen 

leveren.  

Andere gemeentelijk instrumenten waarmee we sturing geven aan de ruimtelijke kwaliteit 

zijn het bestemmingsplan en het erfgoedbeleid. Maar ook bij herstructureringen van woon- en 

werkgebieden of bij de zorg voor de openbare ruimte is sturing op ruimtelijke kwaliteit met 

een actieve gemeentelijke rol één van de middelen die bijdraagt aan het behoud van een 

aantrekkelijke en mooie woon- en leefomgeving.   

 

1. Relatie welstandsbeleid met ander beleid en onderwerpen 

Het Kompas 

Het Kompas schetst de richting voor de toekomst van Midden-Groningen. Het geschetste 

toekomstbeeld is dat van ‘een gemeente met een vitale gemeenschap van 25 zelfredzame, 

actieve dorpen en wijken, waar mensen met plezier wonen, elkaar kennen en samen werken. 

De gemeente is eerst en vooral bondgenoot van inwoners, bedrijven en organisaties. Het 

motto is: minder voorschrijven, meer samenwerken. Van buiten naar binnen werken door 

initiatieven van burgers te ondersteunen en maatwerk te leveren binnen een overkoepelende 

visie. En het behoud van de eigenheid en vitaliteit van dorpen en wijken’.  

De relatie met het ruimtelijke welstandsbeleid ligt in de waardering voor bestaande 

(ruimtelijke) identiteiten van dorpen en plekken. En de overtuiging dat door samenwerking 

met inwoners, bedrijven en organisatie in projecten de omgevingskwaliteit optimaal wordt. 

Gebiedsgerichte welstandscriteria in de welstandsnota daarentegen kunnen getypeerd worden 

als ‘voorgeschreven maatwerk’. 

 

De Woonvisie 

Met de woonvisie leggen we onze koers voor het wonen en de woonomgeving vast. De 

woonvisie heeft veel raakvlakken met en biedt veel aanknopingspunten voor het 

welstandsbeleid. Het lijkt vanzelfsprekend dat voor projecten zoals nieuwe en verrassende 

woonmilieus, een samenhangend plan voor belangrijke entrees, integrale dorpsplannen etc. 

de ruimtelijke kwaliteit een integraal onderdeel gaat uitmaken van het planproces. Per 

project of thema kan in samenspraak gekeken worden hoe de borging van de ruimtelijke 

kwaliteit ingevuld wordt.   

 

De Omgevingswet 

In het proces van implementatie van de omgevingswet kiezen we er voor om de 

welstandsnota als onderdeel van het programma Omgevingswet te harmoniseren. Dat houdt in 

dat de verbeterdoelen van de Omgevingswet: integrale benadering, vergroting van de 

afwegingsruimte en het vergroten van het gebruiksgemak van de kaders, belangrijke 

uitgangspunten zijn voor de op te stellen welstandsnota. Dit stemmen we af met het 

programmateam Omgevingswet. 
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Het bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan regelt onder meer de functie en de omvang van bouwwerken. De 

architectuur van bouwwerken valt buiten het bestemmingsplan en wordt exclusief in de 

welstandsnota of beeldkwaliteitsplan geregeld. De bestemmingsplannen in de gemeente 

Midden-Groningen hebben (nog) niet eenduidige en dezelfde bouwregels voor vergelijkbare 

gebieden. Daarom kunnen in de welstandsnota wanneer dit belangrijk wordt gevonden voor 

de omgevingskwaliteit ook criteria staan over kappen en bouwhoogtes. Als er een tegenspraak 

is tussen de bouwregels uit het bestemmingsplan en de welstandsregels uit de welstandsnota 

dan prevaleert het bestemmingsplan. 

 

De Bouwverordening Midden-Groningen en de welstandstoetsing 

Tot nu toe wordt in de gemeente Midden-Groningen voor de toetsing van de aanvraag 

omgevingsvergunning voor het bouwen aan redelijke eisen van welstand advies aangevraagd 

bij de welstandsorganisatie Libau. Dit, en de wijze van advisering, de samenstelling van de 

welstandscommissie etc. is vastgelegd in de Bouwverordening Midden-Groningen 2018. Deze 

verordening prevaleert boven de toelichtende teksten over dit onderwerp in de bestaande 

welstandsnota’s. 

Deze uitgangspuntennotitie gaat in eerste instantie over wat voor welstandsbeleid we waar 

willen voeren. De uitvoering van dit beleid, de wijze van welstandsadvisering en door wie 

willen we open houden. En aan de orde en ter discussie stellen als er duidelijkheid is over de 

beleidskeuzes.     

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor Midden-Groningen en de urgentie wordt 

steeds indringender gevoeld.  

In de planologische procedures die nodig zijn voor de bouw van grootschalige zonneparken en 

windturbineparken is de inpassing in het landschap en de ruimtelijke kwaliteit een vast 

onderdeel.  

De plaatsing van zonnepanelen op daken en op achtererven is nagenoeg vergunningsvrij.  

Voor situaties waar wel een vergunning met een welstandsadvies nodig is voor 

duurzaamheidsmaatregelen, zoals voor monumenten, in beschermde dorpsgezichten of voor 

kleine windturbines zullen we de afwegingen en voorwaarden concreet in de welstandsnota  

opnemen. 

 

Aardbevingen  

Onze ruimtelijke omgeving verandert door de aardbevingen; door de schade, de versterking 

en de sloop van panden. Voor het erfgoed en voor gebieden met een grote versterkingsopgave 

is al veel in kaart gebracht en wordt nieuw beleid opgesteld. We zullen voor de overige 

situaties de welstandscriteria en de voorwaarden die een versterking en aardbevingsbestendig 

bouwen stelt op elkaar af stemmen.  

 

Gesprekken met medewerkers, de bewonersavond en de informerende raadsvergadering 

In drie gespreksrondes haalden we kennis en ideeën op van betrokken medewerkers uit de 

organisatie, 18 juni bespraken we het welstandsbeleid in een bewonersavond en op 20 juni 

was er een informerende raadsvergadering over het welstandsbeleid. De informatie en ideeën 

uit deze gespreksrondes hebben we waar mogelijk meegenomen als uitgangspunten voor een 

nieuw welstandsbeleid. 

 

2. De contouren voor een nieuw welstandsbeleid 
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Uit de relevante beleidsdocumenten en in de gespreksrondes over welstand zien we de 

volgende tendensen voor het welstandsbeleid naar voren komen: 

1. Integreer ‘de welstand’ in het planproces: werk van buiten naar binnen met een 

supervisor/bouwmeester/kwaliteitsteams en lever maatwerk. Beperk het 

welstandsadvies niet tot een advies bij de omgevingsvergunning, maar maak de 

omgevingskwaliteit tot een onderdeel van het planproces bij grote projecten, voer met 

particulieren gesprekken aan de voorzijde, bij de start;  

2. zorg voor een goed juridisch instrumentarium voor de aanpak van verpauperde panden; 

3. Werk scenario’s uit voor de welstandstoetsing. Differentieer de welstandstoetsing voor 

een omgevingsvergunning; in beeldbepalende gebieden een welstandstoetsing, in andere 

gebieden een beperkte toetsing of zelfs niet. Of helemaal geen toetsing vooraf bij een 

omgevingsvergunning, hooguit achteraf om handhavend te kunnen optreden.  

 

Het integreren van de omgevingskwaliteit in planprocessen en het leveren van maatwerk voor 

specifieke situaties (2.1) èn een goed instrumentarium bij de aanpak verpauperde panden 

(2.2) worden breed gedragen en nemen we als uitgangspunten op voor een nieuw 

welstandsbeleid. Voor de differentiëring van de welstandstoetsing voor een 

omgevingsvergunning (2.3) hebben we zoals toegezegd aan de raad drie scenario’s uitgewerkt 

en naast elkaar gelegd. Het bestaande welstandsbeleid is hierin ook meegenomen. 

 

3. De uitgangspunten 

 

1. Integreer in planproces en lever maatwerk 

We leveren nu op beperkte schaal maatwerk in plan- en ontwikkelteams. Zo is voor het 

Stadshart Noord in samenspraak tussen de gemeente en de ontwikkelende partijen de 

gewenste ruimtelijke kwaliteit voor deze locatie vastgelegd in beeldrichtlijnen, die het 

welstandstoetsingskader zijn.  

Een ander voorbeeld is het dorp Overschild. Voor de versterkingsopgave Overschild (ca. 80% 

sloop-nieuwbouw) is gekozen voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak. Er komt een 

flexibel bestemmingsplan en er wordt een dorpsbouwmeester ingezet, die op een 

inspirerende manier zorg draagt voor en overlegt met de eigenaren/bewoners over de 

beoogde ruimtelijk kwaliteit. Met deze borging van de ruimtelijke kwaliteit heeft de reguliere 

welstandstoets bij de bouwaanvraag door de welstandscommissie geen toegevoegde waarde 

meer. 

We hebben de overtuiging dat door samenwerking met inwoners, bedrijven en organisatie in 

projecten de omgevingskwaliteit geoptimaliseerd wordt. De borging van de ruimtelijke 

kwaliteit wordt naar voren gehaald en geïntegreerd in de planprocessen in een dorps- en 

gebiedsgerichte aanpak.  

En we vinden het belangrijk dat als de welstandstoets vooraf bij een omgevingsvergunning in 

gebieden zou komen te vervallen dat wel de mogelijkheid blijft om per initiatief of vraag 

ruimtelijk kwaliteitsmaatwerk te kunnen integreren en faciliteren in de planprocessen.  

Samenwerking, afstemming, maatwerk, van buiten naar binnen werken, de instelling van een 

supervisor, bouwmeester of kwaliteitsteam kost tijd en geld. En aangezien de welstandsnota 

niet het kader voor een prioritering hierin is zullen we dit bij de uitvoeringsagenda van de 

Woonvisie, het programma Omgevingswet en andere projecten zoveel mogelijk gaan 

integreren. We willen om te voorkomen dat bij elk nieuw initiatief het wiel opnieuw wordt 

uitgevonden en er lange besluitvormingsprocedures nodig zijn, bij het opstellen van de 

welstandsnota onderzoeken en voorstellen hoe we hier het beste op kunnen voorsorteren. 

 

Bestaande beeldkwaliteitsplannen zijn reeds geleverd maatwerk. We kiezen ervoor een 

bestaand beeldkwaliteitsplan voor een gebied dat nog in de ontwikkelfase is, ook als een 
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gebied in een beheersituatie welstandsvrij zou worden, het welstandstoetsingskader te laten 

zijn. Dit om een ingezette koers van een na te streven ruimtelijke kwaliteit in een gebied niet 

abrupt te stoppen en voor de bestaande eigenaren/bewoners het voorgespiegelde ruimtelijk 

kwaliteitsniveau voor hun omgeving en straat te kunnen waar maken.  

 

2. de excessenregeling 

De aanpak van verpauperde panden heeft prioriteit. Als er overgegaan wordt tot een 

juridische procedure dan is de inhoudelijke onderbouwing van het exces belangrijk. De 

criteria hiervoor moeten in de welstandsnota zijn opgenomen in de zogenaamde 

excessenregeling. Dit is een welstandstoetsing achteraf, als het bouwwerk er al staat. 

Wij kiezen ervoor een excessenregeling op te nemen die van toepassing is op alle 

bouwwerken in de gemeente, ook als ze vergunningsvrij zijn en ook als het gebied waar het 

bouwwerk staat welstandsvrij zou worden. 

 

3. differentiëren van de welstandstoetsing 

De welstandstoetsing bij de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen noemen we een 

toetsing vooraf (aan het bouwen). Voor een initiatiefnemer is het vaak het einde van een 

planproces.  De toetsing gebeurt op basis van de criteria uit de welstandsnota.  

Naast het bestaande welstandsbeleid hebben we drie principe scenario’s bekeken, waarin 

telkens de mate van toetsing minder wordt. De wijze van toetsing en door wie hebben we 

hier buiten beschouwing gelaten.  

1. Het bestaande welstandsbeleid; 

2. Beperkte welstandstoets waar mogelijk, welstandstoets waar nodig; 

3. Welstandsvrij waar mogelijk, welstandstoets waar nodig; 

4. Welstandsvrij 

 

Scenario 1: het bestaande welstandsbeleid 

Voor het bestaande welstandsbeleid kan het beste de welstandsnota Slochteren 2015 als 

referentie worden genomen omdat dit de meest actuele welstandsnota is.  

In deze welstandsnota geldt voor elk gebied een welstandstoets. De opbouw van de 

welstandscriteria volgt een vast stramien; plaatsing, hoofdvorm, aanzicht en opmaak. Voor 

een historisch lint staan per item meer en gedetailleerdere regels dan voor een 

bedrijventerrein.  Voor veel bestemmingen zijn de bijgebouwen in het achtererfgebied 

welstandsvrij.  Er zijn veel objectgerichte criteria variërend van beknopte reclame criteria 

tot uitgebreide criteria voor karakteristieke agrarische bebouwing. En er is een actuele 

excessenregeling opgenomen. 

Het integreren van de omgevingskwaliteit in het planproces en leveren van maatwerk is in dit 

scenario, zo blijkt in Overschild na aanpassing van de welstandscriteria in de welstandsnota 

mogelijk.  

Een gewenste aanvulling op het bestaande welstandsbeleid is dat er makkelijker afgeweken 

kan worden van de welstandscriteria. Door bij een individueel gebouw, maar ook bij een 

grote ingreep die niet past binnen de vastgestelde welstandscriteria vervolgens te toetsen aan 

de relatievere Algemene welstandscriteria. En voor grote ingrepen, indien er voldoende 

borging in het planproces is voor een goede omgevingskwaliteit het College te mandateren de 

welstandstoets te laten vervallen.  

 

De plus- en minpunten van scenario 1; 

--  welstandsregels voor de initiatiefnemer; 

+ sturing of invloed op de ruimtelijke kwaliteit in historisch waardevolle gebieden en op 

beeldbepalende en zichtlocaties; 

+  borging van de ruimtelijke kwaliteit voor de “buren” en de omgeving; 
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- - dubbele verhouding tot het Kompas; bouwmeester & maatwerk pas na wijziging 

welstandsnota, aandacht voor ruimtelijke identiteit én voorgeschreven maatwerk; 

+ sluit aan bij de ambities uit de woonvisie waar de ruimtelijke kwaliteit in veel projecten 

een integraal onderdeel van is én is ondersteunend bij het streven naar een  “schoon, heel 

en veilig houden” van bestaande wijken; 

+ integratie en afstemming nodig/mogelijk met andere onderwerpen en beleidsterreinen; 

+ excessenregeling kan toegepast worden. 

 

Scenario 2: beperkte welstandstoets waar mogelijk, welstandstoets waar nodig 

In scenario 2 wordt het welstandsbeleid per gebied sterker gedifferentieerd ten opzichte van 

het bestaande beleid. In het ene gebied wordt volstaan met een beperkt welstandsbeleid op 

hoofdlijnen, in het andere gebied waar er waarde wordt gehecht aan het behoud van de 

bestaande ruimtelijke kwaliteiten en kenmerken of waar een sterk algemeen belang speelt, is 

een precieser geformuleerd beleid.  

In alle gebieden worden op basis van de opgestelde welstandscriteria het uiterlijk en de 

plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend, 

getoetst aan redelijke eisen van welstand. Voor de gebieden met een beperkte toets kan zich 

dat beperken tot een enkel criterium en/of criteria die bij een exces gehanteerd worden. 

 
woningen oriënteren zich op de straat               woning oriënteert zich niet op de straat 

en staan in/achter de voorgevellijn 

Bijvoorbeeld het criterium dat een gebouw zich oriënteert op de omgeving, in die zin dat het 

zich niet visueel of fysiek afsluit van de omgeving. Of het plaatsen van gebouwen of 

bijgebouwen in of achter de voorgevellijn, geen armoedig materiaal gebruik en geen gebruik 

van felle, met de omgeving contrasterende kleuren.  Als criteria niet genoemd worden, wordt 

er ook niet aan getoetst.   

Gebieden en objecten met een strikt welstandsbeleid zijn; 

1. Historische en waardevolle gebieden. Dit zijn de beschermde dorpsgezichten, oude linten, 

dorpskernen en karakteristieke woonstraten uit de jaren dertig van de vorige eeuw;  

2. Zicht- en beeldbepalende locaties. Bijvoorbeeld bebouwing langs de A7, entree- en 

hoofdwegen zoals de Kerkstraat, het centrumgebied in Hoogezand; 

3. Monumenten en karakteristieke panden; 

4. Reclame.  

 

Gebieden en objecten met een beperkt welstandsbeleid zijn; 

1. Woongebieden  (buiten de zicht- en beeldbepalende locaties); 

2. Bedrijventerreinen (buiten de zicht- en beeldbepalende locaties); 

3. Buitengebied, recreatie en groengebieden. 

 

Het integreren van de omgevingskwaliteit in het planproces en het leveren van maatwerk en 

het toepassen van de excessenregeling is in dit scenario mogelijk. 
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Het afwijken van de welstandscriteria wordt makkelijker gemaakt. Door bij een individueel 

gebouw, maar ook bij een grote ingreep die niet past binnen de vastgestelde 

welstandscriteria vervolgens te toetsen aan de relatievere Algemene welstandscriteria.  En 

voor grote ingrepen, indien er voldoende borging in het planproces is voor een goede 

omgevingskwaliteit het College te mandateren de welstandstoets te laten vervallen.  

 

 
 

De plus- en minpunten van scenario 2; 

-  welstandsregels voor de initiatiefnemer; 

+ sturing of invloed op de ruimtelijke kwaliteit in historisch waardevolle gebieden en op 

beeldbepalende en zichtlocaties; 

+  borging van de ruimtelijke kwaliteit voor de “buren” en de omgeving; 
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+ - dubbele verhouding tot het Kompas; bouwmeester & maatwerk, aandacht voor ruimtelijke 

identiteit én voorgeschreven maatwerk; 

++ sluit aan bij de ambities uit de woonvisie waar de ruimtelijke kwaliteit in veel projecten 

een integraal onderdeel van is én is ondersteunend bij het streven naar een  “schoon, heel 

en veilig houden” van bestaande wijken; 

+ integratie en afstemming nodig/mogelijk met andere onderwerpen en beleidsterreinen; 

+ excessenregeling kan toegepast worden. 

 

Scenario 3: welstandsvrij waar mogelijk, welstandstoets waar nodig  

Het welstandsbeleid richt zich op de bescherming van kwetsbare en waardevolle gebieden en 

op gebieden en objecten waar de ruimtelijke omgevingskwaliteit ook een sterk algemeen 

belang kent. In deze gebieden worden op basis van de opgestelde welstandscriteria het 

uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag omgevingsvergunning is 

ingediend, getoetst aan redelijke eisen van welstand.  

Het betreft de volgende gebieden en objecten; 

1. Historische en waardevolle gebieden. Dit zijn de beschermde dorsgezichten, oude linten 

en dorpskernen en karakteristieke woonbuurten uit de jaren dertig van de vorige eeuw;  

2. Zicht- en beeldbepalende locaties. Bijvoorbeeld bebouwing langs de A7, entree- en 

hoofdwegen zoals de Kerkstraat, het centrum voorzieningengebied in Hoogezand etc. 

3. Monumenten en karakteristieke panden; 

4. Reclame.  

Scenario 3 is scenario 2 maar zonder een bepekte welstandstoets in de overige gebieden. 

 

Het integreren van de omgevingskwaliteit in het planproces en het leveren van maatwerk en 

het toepassen van de excessenregeling is bij dit scenario ook mogelijk.   

 

Ook in dit scenario wordt het afwijken van de welstandscriteria makkelijker gemaakt. Door 

bij een individueel gebouw, maar ook bij een grote ingreep die niet past binnen de 

vastgestelde welstandscriteria vervolgens te toetsen aan de relatievere algemenere 

welstandscriteria.  En voor grote ingrepen, indien er voldoende borging in het planproces is 

voor een goede omgevingskwaliteit het College te mandateren de welstandstoets te laten 

vervallen 
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De plus- en minpunten van scenario 3; 

o  welstandsregels voor de initiatiefnemer afhankelijk van de locatie en het object; 

+ wel sturing of invloed op de ruimtelijke kwaliteit in historisch waardevolle gebieden en 

op beeldbepalende en zichtlocaties; 

-  geen borging van de ruimtelijke kwaliteit voor de “buren” en de omgeving; 

+ - dubbele verhouding tot het Kompas; bouwmeester & maatwerk,  

aandacht voor ruimtelijke identiteit én deels voorgeschreven maatwerk; 

+ sluit aan bij de ambities uit de woonvisie waar de ruimtelijke kwaliteit in veel projecten 

een integraal onderdeel van is;  

+ afstemming en integratie nodig/mogelijk met andere onderwerpen en beleidsterreinen; 

+ excessenregeling kan toegepast worden. 
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Scenario 4: welstandsvrij 

Omgevingsvergunningen voor het bouwen worden niet meer vooraf getoetst aan redelijke 

eisen van welstand.  

Een uitzondering hierop willen we maken voor de (verplichte) omgevingsvergunningen voor 

reclames. Dit is omdat reclames verhoudingsgewijs een grote impact op de ruimtelijke 

kwaliteit van het straat- en winkelgebied hebben. Dit zullen objectieve regels zijn over de 

plaats en de afmetingen van de reclames.  

Wettelijk houdt de gemeente de plicht om omgevingsvergunningen voor (rijks- en 

gemeentelijke) monumenten voor te leggen aan de erfgoedcommissie. Voor beschermde 

dorpsgezichten geldt deze verplichting niet. 

Welstandsvrij betekent niet regelvrij; bouwregels in het bestemmingsplan over bijvoorbeeld 

hoogtes en kappen en het Bouwbesluit blijven wel van kracht. 

 

Het integreren van de omgevingskwaliteit in het planproces en leveren van maatwerk en het 

toepassen van de excessenregeling is in dit scenario mogelijk.  

 

De plus- en minpunten van scenario 4; 

+  geen welstandsregels voor de initiatiefnemer; 

- geen sturing of invloed op de ruimtelijke kwaliteit in historisch waardevolle  gebieden en 

op beeldbepalende en zichtlocaties; 

-  geen borging van de ruimtelijke kwaliteit voor de “buren” en de omgeving; 

o  verhoudt zich neutraal ten opzichte van het Kompas; bouwmeester & maatwerk, geen 

voorgeschreven maatwerk;  

o verhoudt zich neutraal tot de ambities uit de woonvisie waar de ruimtelijke kwaliteit in 

veel projecten een integraal onderdeel van is. Bouwmeester/supervisor en kwaliteitsteam 

zijn wel mogelijk ;  

o geen afstemming nodig met andere onderwerpen en beleidsterreinen; 

+ excessenregeling kan toegepast worden. 

 

Weging van de scenario’s 

Op basis van de afwegingen van de scenario’s kiezen wij voor scenario 2. Wij willen het 

instrument van de welstandstoetsing blijven inzetten voor de sturing op de ruimtelijke 

kwaliteit als bijdrage aan een aantrekkelijke leefomgeving.  We willen de welstandstoetsing 

wel sterk gaan differentiëren. Een welstandstoets in historische waardevolle, beeldbepalende 

gebieden en op zichtlocaties én een beperkte toets, op een paar punten die belangrijk zijn 

voor de leefbaarheid in andere gebieden.   

 


